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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000088/2014 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes 

Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia 

Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, 

Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi 

Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly 

Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini 
în numele Grupului S&D 

Subiect: Competitivitatea sectorului industrial al oțelului din Uniunea Europeană 

Întrucât:  

– sectorul oțelului continuă să fie considerat drept unul dintre sectoarele cheie ale industriei 
europene, după cum o demonstrează planul strategic pentru oțel în Europa, prezentat de 
Comisia Europeană în luna iunie 2013; 

– în 2011, ThyssenKrupp (TK) a decis să iasă din sectorul oțelului inoxidabil prin separarea zonei 
„stainless”, creând Inoxum, iar în 2012 grupul siderurgic finlandez Outokumpu și-a oficializat 
oferta pentru achiziționarea a 70 % din Inoxum; 

– în mai 2012, Comisia a inițiat o anchetă amănunțită cu privire la achiziționarea Inoxum de către 
Outokumpu, comunicând un rezultat negativ și reținând ca astfel de măsuri nu ar fi fost 
suficiente;  

– în data de 12 februarie 2014, Comisia a conchis că propunerea de reachiziționare a Acciai 
speciali Terni (AST) și a Outokumpu (VDM) de către TK este conformă cu Regulamentul UE 
privind concentrările economice, iar comisarul Almunia a declarat că ThyssenKrupp a dat 
asigurări că va dezvolta AST ca concurent puternic și credibil al Outokumpu și al altor operatori 
de pe piață; 

– în data de 31 octombrie 2014, în scrisoarea comisarilor Almunia și Nelli Feroci adresată 
președintelui CCMI se menționa faptul că Comisia a luat măsuri specifice pentru a garanta că 
viitorul AST ca mare competitor în sectorul oțelului să nu fie compromis; 

– noul plan industrial al ThyssenKrupp preconizează, pentru anul fiscal 2015-2016, închiderea 
unuia dintre cele două furnale electrice existente în prezent la AST Terni și o reducere a 
personalului cu aproximativ 550 de angajați; 

Poate Comisia preciza: 

1. dacă intenționează să verifice planul prezentat de ThyssenKrupp sub aspectul includerii efective 
a AST într-o strategie de piață și de competitivitate internațională, inclusiv ținând seama de 
normele europene privind sustenabilitatea ecologică hotărâte de Comisie, pe care AST le 
respectă deja și, deci, dacă are garanția menținerii unui rol central în sectorul producției 
europene de oțel inoxidabil? 

2. dacă intenționează să doteze planul european pentru oțel cu instrumente operative imediat, care 
să-i permită Europei să mențină competitivitatea întreprinderilor specializate pe piața europeană 
și internațională? 

3. dacă nu consideră, după cum gândim noi, că închiderea unuia dintre cele două furnale ar putea 
avea efecte negative asupra concurenței din sector, având în vedere că AST Terni va trebui să 
fie un concurent "puternic și credibil" în sectorul producției de oțel inoxidabil? 
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